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CIÊNCIA DE DADOS

Prof. Erick Muzart



• Dois principais órgãos de controle, de alta remuneração e com provas da FGV em sequência!
• Principal diferença no número de candidatos por vaga, CGU: 50, TCU: 1000! x20 muda a

natureza!
• ≠ perfil: CGU, especialista em TI; TCU, auditor geral
• ≠ importância relativa do tema: CGU: 8 questões, TCU: 18 questões!
• conteúdo de ciência de dados nos editais:
- TCU: muito detalhamento: algoritmos, técnicas, forte foco em ML
- CGU: descrição suscinta e genérica; mas ampla cobertura de sub-áreas de ciência de dados,

muita diversidade (linguagens, ferramentas, coneitos), sem foco explícito em ML, tópico mais
importante!

- Petrobras: Cebraspe, cargo de cientista de dados, nível de especialista. Conteúdo muito técnico,
coerente e de altíssima qualidade: recomendo que dêem uma olhada nessa prova!

Pré-processamento
Prof. Erick Muzart

Diferenças CGU vs TCU (ciência 
dados)



• Nível de dificuldade: certamente alto, mas seria desarrazoado quando a concorrência foi de
997 candidatos por vaga? Como distinguir nuances de desempenho entre tantos concurseiros
bem preparados?

• Perfil geral de auditoria: 25% do conteúdo da prova para as disciplinas de ciência de dados e
estatística, em detrimento de disciplinas “clássicas” de controle: já sinalizava o perfil desse
concurso!

• Nível de ML/NLP: alto, mas não realmente em nível de especialista, como foi no cargo de
cientista de dados da Petrobras.

• Cobrou-se compreensão das propriedades gerais de diversos modelos preditivos e como
aplicar os algoritmos sobre dados simples e não mera “memorização”

• Prova muito “trabalhosa” que requeria bastante tempo para entender a lógica do enunciado e
construir a resposta e não apenas um teste imediato de conhecimento

• Expectativas quanto à prova CGU: similar em complexidade: -concorrência, -questões,
+especialidade

Pré-processamento
Prof. Erick Muzart

Experiência TCU para CGU-FGV 



1. Aprendizado de máquina.
[supervisionado] 1.1 Tećnicas de classificaçaõ. 1.2 Tećnicas de regressaõ.
[não supervisionado] 1.3 Tećnicas de agrupamento. 1.4 Tećnicas de reduçaõ de
dimensionalidade. 1.5 Tećnicas de associaçaõ. 1.6 Sistemas de recomendaçaõ.
[aplicações específicas] 1.7 Processamento de linguagem natural (PLN). 1.8 Visaõ computacional.
1.9 Deep learning.

3. Tratamento de dados.
3.1 Normalizaçaõ numeŕica. 3.2 Discretizaçaõ. 3.3 Tratamento de dados ausentes. 3.4
Tratamento de outliers e agregaçoẽs.

Pré-processamento
Prof. Erick Muzart

Escopo Revisão Ciência Dados



APRENDIZADO DE MÁQUINA (MACHINE
LEARNING)

Prof. Erick Muzart



Conceito ML
Prof. Erick Muzart
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Conceito ML
Prof. Erick Muzart
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Conceito ML
Prof. Erick Muzart

Programação Clássica x 
Machine Learning

Programação 
Clássica

novos 
resultados

regras 
aprendidas

novos dados

ML
exemplos de 
resultados

regras 
aprendidas

dados 
treinamento

Fase 2: Inferência - barato

Fase 1: Treinamento - custoso



Categorias de aprendizado

Classificação
Prof. Erick Muzart

Aprendizado

supervisionado

classificação

regressão

agrupamento

não 
supervisionado

redução de 
dimensionlidade

regras de associação

sistemas de 
recomendação



Machine Learning

Máquina de previsão:
• Classificação
• Regressão

Classificação Regressão



Matriz de Confusão
Prof. Erick Muzart

Matriz de Confusão: 
binária

valor previsto

negativo positivo

valor real negativo 12 5

positivo 3 10

valor previsto
negativo positivo

valor real
negativo Verdadeiro 

Negativo Falso Positivo

positivo Falso 
Negativo

Verdadeiro 
Positivo

Acurácia = (Verdadeiro Positivo + Verdadeiro Negativo) / Total

Exemplo: acurácia = (12 + 10) / (12 + 10 + 5 + 3) = 22 / 30 = 73,33%



MODELOS PREDITIVOS
SUPERVISIONADOS

Prof. Erick Muzart



 Estimativa de preço como soma ponderada de suas características
(área, bairro, vagas, conservação, etc.)

 O valor de cada característica do imóvel é multiplicado por um peso
específico para aquela característica:

Preço Estimado = PesoÁrea * área + PesoBairro * bairro + PesoVagas * 
vagas + PesoConservação * Conservação

Modelos Lineares
Prof. Erick Muzart

Regressão Linear

Otimização dos parâmetros da reta por 
mínimos quadrados.

Desempenho do modelo medido por R2: 
percentual da variabilidade explicada



Modelos
Prof. Erick Muzart

Regressão logística
 Algoritmo de classificação, resulta de uma regressão linear seguida

de transformação logística, realizada pela função sigmóide

 A função sigmóide transforma o resultado sem limite da regressão
linear, para valor no intervalo [0, 1] que pode ser interpretado como a
probabilidade da classe positiva



 Descobre sequências de regras do tipo “Se variável X maior do que p
então” que permitem separar observações em grupos de uma classe
majoritária

 A variável e o “ponto de corte” escolhidos para separar uma amostra de
dados são o que permite gerar subconjuntos mais homogêneos: ganho
de informação ou redução de entropia

Modelo altamente interpretável: regras simples e de fácil visualização

 Árvore de decisão pode ser utilizada tanto para classificação como para
regressão

 Otimiza-se a árvore, realizando sua “poda” por diversos critérios:
profundidade, tamanho mínimo das folhas, ganho mínimo de
informação, etc.

Modelos
Prof. Erick Muzart

Árvore de decisão



Modelos
Prof. Erick Muzart

Árvore de decisão no sklearn



Prof. Erick Muzart

FGV/TCU/2021



Prof. Erick Muzart

FGV/TCU/2021
X1 X2 resp

6 4 S

2 8 N

10 6 S

5 2 N

Numa árvore de decisão cada nó é construído com a variável
e o ponto de corte que gera a partição mais “pura” possível!
Testamos cada variável e cada possível ponto de corte:
X2: todas as partições misturadas
X1: partições puras se o corte for em < 6 ou > 5:
Regra: se x1 > 5 então S; se x1 <= 5 então N Alternativa B



Redes Neurais
Prof. Erick Muzart

Perceptron



Prof. Erick Muzart

FGV/TCU/2021



Prof. Erick Muzart

FGV/TCU/2021
Descrição dos parâmetros da rede
neural (perceptron: única unidade)
A saída z do perceptron é a combinação
linear das entradas xi multiplicadas
pelos pesos wi:
z = 2x1 + 3x2 + 1



Para determinar as condições para que z
seja positivo ou negativo, identificamos
quando é igual a zero: 2x1 +3x2 + 1 = 0

A equação define uma reta entre x1 e x2.

Verifica-se que os seguintes pontos
encontram-se na reta: (-1/2, 0) e (0, -
1/3).

Quaisquer pontos (x1, x2) “acima” da reta
resultarão em z > 0 ou y=+1

Alternativa C

Prof. Erick Muzart

FGV/TCU/2021



Prof. Erick Muzart

FGV/TCU/2021



 Perceptrons conectados em múltiplas camadas (MLP)

 Unidades totalmente conectadas, entre camadas

 Feed-forward:

• sinal sempre se propaga para frente

• sem ciclos

 Deep Learning: múltiplas camadas escondidas

• diversidade de arquiteturas de conexão

 Treinamento:

• ajuste dos pesos por retro-propagação (back propagation)Redes Neurais
Prof. Erick Muzart

Múltiplas Camadas



 Deep Learning: muitas unidades em
múltiplas camadas escondidas

• diversidade de arquiteturas de
conexão: convolutivas (CNN),
recorrentes (RNN), LSTM (Long
Short-Term Memory), etc.

• em geral, o desempenho de um
modelo aumenta com seu tamanho
e quantidade de dados de
treinamento

 Treinamento por ajuste dos pesos
por retro-propagação: back
propagation

Redes Neurais
Prof. Erick Muzart

Múltiplas Camadas



Função de ativação

 Tangente hiperbólica

 Sigmóide



Redes Neurais
Prof. Erick Muzart

Função de ativação

 ReLU : Rectified Linear Unit

f(x) = max(0, x)



 Expansões de regressão linear: (cf. Regularização)
• Ridge (L2)
• Lasso (L1)
• Elastic-Net (L1+L2)
 Expansões de árvores de decisão:
• Random Forest
• Gradient Boosting Machine (GBM, XGBoost, CatBoost...)
 K-vizinhos mais próximos (knn)
Máquina de Vetor de Suporte (SVM)
Naive Bayes

Outros Modelos
Prof. Erick Muzart

Outros modelos importantes



Prof. Erick Muzart

FGV/TCU/2021
K-vizinhos mais próximos (knn), k=3.



Prof. Erick Muzart

FGV/TCU/2021
K-vizinhos mais próximos (knn), k=3
Classificar um ponto requer calcular quais os 3
pontos mais próximos e escolher a classe da
maioria desses 3 vizinhos mais próximos:

(1,1): (0,1)A, (1,0)A, (1,2)A -> A
(0,0): (0,1)A, (1,0) A, [(1,-1)B ou (-1,1)B] -> A
(-1,2): (-1,1)B, (0,2)B, (0,1)A -> B

Classes: A, A, B

Alternativa D



MODELOS PREDITIVOS
NÃO SUPERVISIONADOS

Prof. Erick Muzart



 Agrupamento (clustering): K-Means
 Redução de Dimensionalidade: PCA
 Regras de associação: Apriori
 Sistemas de recomendação

Modelos
Prof. Erick Muzart

Aprendizado Não 
Supervisionado



Na situação em que não possuímos rótulo/target que possa orientar o
treinamento de um modelo preditivo.

 Reunir as observações mais similares entre si em grupos!

 Cada observação será atribuída a um grupo formado de outras
observações mais similares e será mais diferente das observações
dos demais grupos.

 Grande diversidade de algoritmos para realizar esses agrupamentos,
gerando resultados muito diferentes!

Agrupamento
Prof. Erick Muzart

Agrupamento (clustering)





 Principais algoritmos: k-means, hierárquico, DBSCAN...

 Desafios:

1. descobrir o número “ideal” de agrupamentos (k-means)

2. comparar desempenho entre agrupamentos diferentes

3. relevância dos agrupamentos para objetivos de negócio

Agrupamento
Prof. Erick Muzart

Agrupamento (clustering)



1. Selecione k pontos (aleatoriamente), como centróides iniciais
2. Repita até que os centróides se tornem estáveis:

a. Atribua cada observação ao cluster do centróide mais próximo;
b. Desloque o centróide para a média dos pontos do cluster

Agrupamento
Prof. Erick Muzart

K-Means



 Origem do problema: dados tabulares com grande número de
colunas (variáveis ou atributos) podem limitar o desempenho de
alguns modelos preditivos.

Maldição da (alta) dimensionalidade (curse of dimensionality): em
altas dimensões, os dados são esparsos: poucos dados em uma
vizinhança.

 Redução da dimensionalidade: técnicas para reduzir o número dessas
variáveis dos dados de entrada, com possíveis ganhos de
desempenho

Dimensionalidade
Prof. Erick Muzart

Redução da 
dimensionalidade



 Dados com menor dimensionalidade levam a modelos mais simples
que podem generalizar melhor: menor risco de overfit

 Simplifica a representação gráfica de dados de alta dimensionalidade
por projeção em 2 ou 3 dimensões, procurando preservar o máximo
das características dos dados originais de múltiplas dimensões

 Dados mais simples, com menor dimensionalidade, requerem menos
recursos computacionais para treinar modelos

Dimensionalidade
Prof. Erick Muzart

Vantagens da Redução



 Seleção de atributos: descartar atributos (variáveis) irrelevantes,
pouco relacionadas com a variável alvo (target)

 Fatorização de matriz: decompõe a matriz dos dados originais em
produtos de matrizes mais simples, com propriedades que permitem
identificar as dimensões mais relevantes da variabilidade dos dados
enquanto combinações lineares dos dados originais: PCA, LDA, SVD

Mapeamentos não lineares (manifold): t-SNE, UMAP

 Autoencoders

Dimensionalidade
Prof. Erick Muzart

Tipos de redução



 PCA – Análise de Componentes Principais

 Aplicação de PCA na matriz dos dados originais:

• calcula-se a covariância de cada coluna com todas as demais

• Decompõe-se a matriz de covariância em seus autovetores (algebra
linear) que permitem expressar as propriedades essenciais da matriz
em combinações lineares dos dados originais, numa sequência de
vetores de importância decrescente e ortogonais entre si

 Propriedade essencial do PCA: gera novos eixos para representar os
dados, em que a máxima variabilidade dos dados aparece na primeira
dimensão. Cada dimensão seguinte é ortogonal às anteriores e
representam componentes cada vez menores da variabilidade dos
dados.

Dimensionalidade
Prof. Erick Muzart

PCA



 Regras: Se compra A e B então compra
C

{A, B -> C}

Ex regra: {Cerveja, Gelo -> Carvão}

 Regras mais interessantes?

• Suporte: frequência de itens da regra

3 ocorrências de 10: 0,3

• Confiança: percentual de ocorrências
dos itens que respeitam a regra

3 ocorrências respeitadas sobre 3: 100%
Apriori
Prof. Erick Muzart

Regras de Associação



 Constrói o conjunto de regras das mais simples (único item) às
mais complexas (múltiplos itens)

 Para cada nível de regra, calcula o número de ocorrências nos
dados (suporte) e elimina as regras com suporte inferior a um
patamar mínimo

 As regras que subsistirem são expandidas para mais um
produto...

Apriori
Prof. Erick Muzart

Apriori



 Aplicação, com suporte >= 5

{Cerveja -> Gelo} : suporte 3

{ Gelo - > Carvão} : suporte 5, confiança
100%

Pode-se ordenar as regras pelo maior
produto suporte x confiança

Apriori
Prof. Erick Muzart

Apriori



 Recomendação por popularidade

 Modelo de classificação: características do usuário e do produto
para prever se é de interesse

 Recomendação por similaridade de conteúdo

 Filtro colaborativo: estabelece similaridade entre produtos e
entre usuários considerando unicamente padrões de transações
passadas

 Híbridos: considera características dos usuários (cadastrais) dos
produtos (descrições) e do padrão de transações históricas.

Recomendação
Prof. Erick Muzart

Sistema de Recomendação



Recomendação
Prof. Erick Muzart

Fatorização de matrizes



TÉCNICAS GERAIS DE ML

Prof. Erick Muzart



 Como garantir qual será o desempenho do modelo em produção?

 Simular o futuro/produção, com dados do passado/disponíveis:

Separar os dados disponíveis em conjuntos distintos: treinamento
e teste!

 Ajusta (treina) modelo nos dados de treinamento e avalia (compara
resultado previsto e esperado (verdadeiro) nos dados de teste, não
utilizados durante o treinamento

Validação e avaliação
Prof. Erick Muzart

Validação e avaliação



Validação e avaliação
Prof. Erick Muzart

Separação: treino / teste

Raschka (2019)



Prof. Erick Muzart

FGV/TCU/2021



Prof. Erick Muzart

FGV/TCU/2021
Considere N=100 para simplificar os cálculos.
Utilizando as partições: sig + pub = 100 e
Treino + teste = 100, testamos cada opção para
verificar se atende ao mínimo de 10 documentos
para cada classe:

A) a=20% => 20sig / 80pub
B=70% => teste: 14sig / 56pub então sobram:
6sig / 24pub descartar opção A)

B) a=30% => 30sig / 70pub
B=80% => teste: 24sig / 56pub então sobram:
6sig / 14pub descartar opção A)



Prof. Erick Muzart

FGV/TCU/2021
C) a=40% => 40sig / 60pub
B=60% => teste: 24sig / 36pub então sobram:
16sig / 24pub OK, livrou os 10% mínimos
Válida a opção C)

D) a=60% => 60sig / 40pub
B=80% => teste: 48sig / 32pub então sobram:
12sig / 8pub descartar opção D)

E) a=70% => 70sig / 30pub
B=20% => teste: 14sig / 6pub então sobram:
56sig / 14pub descartar opção E)



Validação e avaliação
Prof. Erick Muzart

Validação Cruzada
Mesmo objetivo: estimativa confiável do

desempenho do modelo treinado, fora da
amostra de treinamento

 Cria k partições de dados: usa k-1 delas para
treinamento e uma k-ésima para teste,
permutando essas partições, para treinar k
modelos e retonar o desempenho médio

 Usa todos os dados de treinamento para
selecionar:

- melhores modelos
- determinar seus parâmetros ótimos, e
- procedimentos de pré-processamento mais

adequados



Underfitting - Overfitting
Prof. Erick Muzart

Underfitting - Overfitting



Underfitting - Overfitting
Prof. Erick Muzart

Underfitting - Overfitting



Prof. Erick Muzart

FGV/TCU/2021
O gráfico mostra o erro de validação
aumentando a partir da iteração 70,
enquanto o erro de treinamento não
aumenta. Isso caracteriza overfitting.

Técnicas que limitam overfitting em
redes neurais: controle de
complexidade do modelo (redução de
tamanho da rede), regularização,
dropout, parada precoce e
aumento/expansão de dados



Prof. Erick Muzart

FGV/TCU/2021
- entropia cruzada: possível função de erro durante treinamento

(loss)
- Sobreamostragem: repetição de dados de treinamento para

compensar desbalanceamentos
- Gradiente Descendente Estocástico (SGD): método iterativo de

otimização, com cálculo do gradiente (derivadas parciais do
erro em função dos parâmetros) sobre uma amostra por vez e
não todos os dados juntos

- Validação cruzada: método de reamostragem que permite
particionar dados em vários conjuntos treino/validação para
estimativa confiável de desempenho

- “parada em convergência”: expressão pouco usual em ML, mas
empregada em otimização para definir critérios de parada do
algoritmo. Entendi como similar à “parada precoce”

Gabarito B [acredito que caiba recurso, pois CV não “contorna”
overfit!]



PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM
NATURAL

Prof. Erick Muzart



 Classificação de texto
 Análise de sentimento
 Pareamento de entidades: reconhecimento + desambiguação
 Reconhencimento de fala (transcrição)
 Identificação de idioma
 Análise gramatical: Part-of-Speech (POS), correção, resolução de

coreferência,
 Extração de informação
 Semântico: similaridade, análise, identificação de papeis e relações
Modelagem de conhecimento: bom senso, conhecimento sobre o mundo
 Geração: paráfrase, tradução, respota a pergunta, resumo

(sumarização), diálogo (chatbots)
PLN - tarefas
Prof. Erick Muzart

PLN: tarefas típicas
nlpprogress.com

http://nlpprogress.com/


 Texto é armazenado no computador como uma sequência de caracteres
 Para que texto possa ser utilizado para aproximação semântica é preciso representá-

lo de forma a facilitar a identificação de padrões estatísticos
 Representações de texto, em 3 níveis crescentes de complexidade:
• conjunto (não ordenado) de palavras (categorias ou símbolos atômicos): bag-of-

words (saco de palavras)
• conjunto de vetores representando significados de uma palavra por regularidade

estatística de vizinhança com outras palavras: word embedding vetorial
• sequências de vetores codificadas em estados de redes neurais, com contexto: RNN,

LSTM, Transformer

Representação de texto
Prof. Erick Muzart

Representação de texto



 Em função do tipo de representação, podem ser aplicadas etapas de pré-
processamento:

- Remoção de pontuação e caracteres especiais (não tipicamente letras)
- Recorte do texto em palavras: tokenização (caracteres separados por espaços, em
português)
- Padronização de palavras com caracteres minúsculos
- Correção ortográfica e expansão de abreviações
- Substituir flexões de um mesmo radical:
• Pelo radical da palavra: stemização (stemming)
• Pela palavra base subjacente: lematização (lemmatization)
- Remoção de palavras comuns de pouco significado próprio (stop words)

Representação de texto
Prof. Erick Muzart

Pré-processamento



 Técnica mais simples para transformar texto em sequência de atributos numéricos
(vetorização): cada palavra torna-se uma variável e conta-se o número de ocorrências
no texto

"Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania,
depende de quando e como você me vê passar.” Clarice Lispector
['brisa’, 'como’, 'como’, 'como’, 'como’, 'de’, 'depende’, 'e’, 'forte’, 'leve', 'me’, 'me’, 'ou’,
'passar’, 'posso’, 'quando', 'ser', 'sou', 'uma', 'uma', 'ventania’, 'você', 'você', 'vê', 'vê’] ->
tokenização

Matriz de co-ocorrência

Bag-of-words
Prof. Erick Muzart

Bag-of-words (BoW)

brisa como de depende ... você vê

Texto1 1 4 1 1 2 2

Texto2 0 2 2 0 3 0

Texto3 0 0 1 1 1 0



 Em vez de apenas contar as ocorrências de palavras no BoW, podemos
dividir pelo número de palavras de cada texto e obter assim a
frequência de cada palavra para cada texto: Term Frequency: TF (t, d)

 É de se esperar que as palavras de maior frequência sejam conectores
sem muito significado, como as palavras stopwords.

 Para reduzir o valor numérico dessas palavras e destacar palavras
mais relevantes para cada documento, podemos dividir cada valor pelo
inverso da frequência do termo no conjunto dos documentos: Inverse
Document Frequency: IDF(t)

 TF-IDF = TF (t, d) x IDF(t) = TF (t, d) x log (n/df(t))
 Frequentemente, elimina-se do vocabulário palavras com baixo tf-idf, o

que geralmente elimina ou reduz a importância das stopwords
Tf-idf
Prof. Erick Muzart

TF-IDF



Tf-idf
Prof. Erick Muzart

TF-IDF

brisa
1/3

como
2/3

de
3/3

depende
2/3

.

.

.

você
3/3

Vê
1/3

Texto1 1/6 4/6 1/6 1/6 2/6 2/6

Texto2 0 2/3 2/3 0 3/3 0

Texto3 0 0 1/3 1/3 1/3 0

Matriz com a contagem de termos

Matriz com as frequências de termos em 
cada texto

Matriz dividida pela frequência de 
ocorrência de termo no conjunto dos 
textos (corpus)

brisa como de depende ... você vê

Texto1 1 4 1 1 2 2

Texto2 0 2 2 0 3 0

Texto3 0 0 1 1 1 0

brisa
1/3

como
2/3

de
3/3

depende
2/3

.

.

.

você
3/3

Vê
1/3

Texto1 3/6 12/12 1/6 3/12 2/6 6/6

Texto2 0 6/6 2/3 0 3/3 0

Texto3 0 0 1/3 3/6 1/3 0



Prof. Erick Muzart

FGV/TCU/2021



Prof. Erick Muzart
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TF-IDF = TF (t, d) x IDF(t)

Onde TF é “term frequency” ou o número de vezes
em que a palavra t aparece no documento d

IDF é “inverse document frequency” ou o inverso
da frequência de documento, na fórmula: log
(n/df(t)), com n o número de documentos e df(t) o
número de documentos que contém a palavra t.

Cada texto texto tem 11 palavras

IDF(rosas) = log(2/2) = 0
IDF(choram) = IDF(sorriem) = log(2/1) =
log(2)
Alternativa (C)
https://scikit-
learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfTransformer.html

ocorrrê
ncias

rosas choram sorriem

A 1 1 0

B 1 0 1

frequên
cias

rosas choram sorriem

A 1/11 1/11 0

B 1/11 0 1/11

TF-IDF rosas choram sorriem

A 0 (log 2)/11 0

B 0 0 (log 2)/11

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfTransformer.html


 Um (dos múltiplos) defeitos de BoW e TF-IDF é que eles não capturam o contexto de
ocorrência de uma palavra, que pode modificar totalmente seu sentido! Ex: “cachorro”
e “cachorro quente”

 N-gramas permitem captar contexto reunindo tokens vizinhos como se fossem um
única unidade.

 "Sou como você me vê. Posso ser...” com bigramas (N=2):
“Sou como”, “como você”, “você me”, “me vê”, “vê posso”...

N-gramas
Prof. Erick Muzart

N-gramas

brisa como de depende ... você vê sou 
como

como 
você

você 
me

me 
vê

vê 
posso

T1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1

T2 0 2 2 0 3 0 0 1 0 0 0

T3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0



 "Sou como você me vê. Posso ser...”
trigramas (N=3): “Sou como você”, “como você me”, “você me vê”, “me vê
posso”...
4-gramas: “Sou como você me”, “como você me vê”, “você me vê posso”...
 Assim, reforçamos nosso modelo construído por tokens sem qualquer

ordem, com expressões adicionais que trazem uma sequência das palavras
originais.

 Isso permite trazer um pouco de contexto àquilo que seriam palavras
isoladas na sacola de palavras (BoW)

 O uso de n-gramas tem o defeito de aumentar muito o tamanho do
vocabulário, com expressões de baixa frequência (em relação às palavras
contidas na expressão).N-gramas

Prof. Erick Muzart

N-gramas



 Uma vez construída uma representação vetorial do texto, seja com
bag-of-words seja com tf-idf, a matriz numérica resultante pode ser
utilizada como dado de entrada para qualquer algoritmo de ML visto
anteriormente; inclusive de forma supervisionada com target
categórico, ou seja, para classificação!

Classificação
Prof. Erick Muzart

Classificação de texto



 Análise de sentimento a partir de texto nada mais é do que um caso particular de
classificação com apenas 2 ou 3 classes, que refletem o sentimento, positivo, negativo
ou neutro de um texto

 Para evitar anotar manualmente um grande conjunto de textos em relação ao
sentimento expresso, procura-se gerar essas anotações a partir de dados que já
tenham alguma avaliação. Ex: resenhas associadas a notas de avaliação: IMDB para
filmes, Yelp para restaurantes, Amazon para livros

 Interpretando a importância de atributos de uma árvore de decisão ou regressão
logística treinada sobre um dataset de texto associado a sentimento, verifica-se, sem
maior surpresa, que palavras tipicamente positivas (ótimo, maravilha...) tornam-se
associadas à classe positiva e inversamente para palavras negativas (péssimo,
horrível...)

Classificação
Prof. Erick Muzart

Análise de sentimento



 Lembram o que falamos de redução de dimensionalidade? (cf. PCA)

 Podemos aplicar PCA em PLN sobre a matriz de ocorrência de
palavras, ou matriz Termo-Documento, para identificar “dimensões
de variação de palavras” que irão compor “tópicos” com alguma
semântica comum!

Hipótese distribuitiva: palavras de semântica similar aparecem em
contextos similares, ou seja, rodeadas pelo mesmo conjunto de
palavras!

Semântica vetorial
Prof. Erick Muzart

Redução de dimensionalidade -
PLN



Modelagem de tópicos: tecnicas
não supervisionadas que
permitem extrair “tópicos” a partir
das palavras dos textos e grupar
os textos nesses tópicos

 “Tópicos” obtidos por modelagem:
conjuntos de palavras que
ocorrem frequentemente juntas e
mais raramente com outros
conjuntos de palavras.

Tópicos latentes
Prof. Erick Muzart

Modelagem de tópicos latentes 
LDA

 Ex: tópicos extraídos de corpus de
matérias jornalísticas



 Matrix documento-termo decomposta, por SVD (Singular Value Decomposition), em um
produto de 3 matrizes U x D x Vt

U: matriz documento-tópico

D: matriz diagonal da importância de um tópico em um documento

Vt: matriz termo-tópico

Tópicos latentes
Prof. Erick Muzart

Decomposição em produto de 
matrizes



 Atribui a cada palavra (termo) uma probabilidade de compor um
tópico

 LDA procura identificar a composição de tópicos presentes em um
documento

Tópicos latentes
Prof. Erick Muzart

Latent Dirichlet Allocation 
(LDA)



Prof. Erick Muzart

FGV/TCU/2021



Prof. Erick Muzart

FGV/TCU/2021
LDA:
- tópico: distribuição de probabilidade sobre o

vocabulário -> lista de palavras +importantes
- Cada documento é uma “mistura” (distr. prob) de

múltiplos tópicos
- todas as palavras tem algum peso para todos os

tópicos; uma mesma palavra pode ser importante
para múltiplos tópicos

- tópicos não possuem “título” próprio; um título
pode ser atribuído por compreensão de temas
comuns a múltiplas palavras importantes que
compõem um tópico

- Resultado LDA: 2 matrizes: tópico x palavras e
tópico x documentos

Alternativa E



 “Você conhecerá uma palavra pela companhia que mantém.” JR Firth
 Definir significado de palavra pelo contexo, de outras palavras, em que se

encontra!

Semântica vetorial
Prof. Erick Muzart

Semântica vetorial



Olhou pela _____ do carro
 Possíveis opções: janela, porta, abertura…

 As palavras que “cabem semânticamente” nesse espaço são as palavras
que ocorrerão mais frequentemente nesse contexto de uso, definindo
assim, indiretamente, palavras que são similares ou intercambiáveis.
(CBOW)

 Daí podemos concluir que “janela”, “porta” e “abertura” devem ter
significados próximos por aparecerem em contextos similares, formados
por mesmas palavras

Semântica vetorial
Prof. Erick Muzart

Semântica vetorial



Word Embedding: “embutir” palavras em um espaço vetorial numérico

 Usa-se uma arquitetura de rede neural para prever palavras de contexto a
partir de palavras alvo

Word2Vec: cbow ou skip-gram

Semântica vetorial
Prof. Erick Muzart

Word Embedding



 A partir da palavra central
“janela”, procura-se prever as
palavras de contexto: “Olhou
pela _____ do carro”

ref: https://arxiv.org/pdf/1301.3781.pdf Mikolov

Semântica vetorial
Prof. Erick Muzart

Skip-Gram



 Inverso do skip-gram, a partir do
contexto: “Olhou pela _____ do carro”
procura-se prever o termo central
“janela”

ref: https://arxiv.org/pdf/1301.3781.pdf Mikolov

Semântica vetorial
Prof. Erick Muzart

CBoW



 Arquitetura de rede neural para prever palavras de contexto a partir
de palavras alvo (skip-gram)

Semântica vetorial
Prof. Erick Muzart

Word Embedding



Semântica vetorial
Prof. Erick Muzart

Word2Vec
https://medium.com/@hari4om/word-embedding-d816f643140

https://medium.com/@hari4om/word-embedding-d816f643140


 Tendo poucos dados para uma tarefa específica de NLP, pode-se
utilizar embeddings já existentes, adaptando-os para sua aplicação!

 Principais métodos: Word2Vec (2013), GloVe (2014), Wang2Vec
(2015) e FastText (2016)

Semântica vetorial
Prof. Erick Muzart

Word Embedding pré-treinados



Prof. Erick Muzart

FGV/TCU/2021



Prof. Erick Muzart

FGV/TCU/2021
Dicionário estático de palavra para
vetor semântico: Word2Vec e GloVe

TF-IDF não utiliza representação
vetorial das palavras

BERT e GPT-2 são modelos
sequenciais que utilizam
Transformers para adaptar a
representação vetorial das palavras
pelo contexto de outras palavras no
qual se encontra. Assim, esses
vetores para palavras não são
constantes

Alternativa D



VISÃO COMPUTACIONAL

Prof. Erick Muzart









 Boas features conseguem ser aprendidas automaticamente
utilizando um mesmo procedimento de aprendizado
independentemente do domínio de aplicação

 Cada camada da pilha de redes neurais pode aumentar tanto a
seletividade quanto a invariância da representação dos dados

Visão DL
Prof. Erick Muzart

Vantagens essenciais de 
DL



TRATAMENTO DE DADOS

Prof. Erick Muzart



 normalização numérica

 discretização

 tratamento de dados ausentes

 tratamento de outliers e agregações

Recapitulação
Prof. Erick Muzart

Tratamento de dados



 Variáveis numéricas podem estar em escalas de valores muito diferentes: de minúsculo a
gigantesco!

 Problemas decorrentes de uso de variáveis com valores muito dispersos:

• Reduz a velocidade de convergência no treinamento por descida de gradiente

• Induz problemas de assimetria entre variáveis para cálculos de distância e definição de
vizinhança (knn)

• Limita a interpretação de alguns modelos treinados. Ex: pesos de regressão linear

 Dados “padronizados” em escalas similares de valores facilitam/viabilizam melhor
interpretação do modelo treinado, permitindo identificar a contribuição de cada atributo
para a qualidade do modelo

Normalização
Prof. Erick Muzart

Normalização



Mudanças de escala mais comuns:

• Padronização ou escalonamento: subtrai menor valor; divide por
maior valor => intervalo [0, 1]. Sklearn: MinMaxScaler()

• Normalização: subtrai a média; divide pelo desvio padrão => média
zero e desvio padrão unitário. Sklearn: StandardScaler()

Há ainda situações em que se pode aplicar a função logaritmo (log) para
reduzir a amplitude de variação de determinada variável. Ex: valores
monetários em ampla escala; centavos a bilhões!

Normalização
Prof. Erick Muzart

Mudança de escala



 Uma variável pode ter valores numéricos contínuos (infinitos possíveis
valores) mas deseja-se tratá-la como uma variável categórica (ou
discreta; limitados possíveis valores).

 Solução: recortar o intervalo de valores numéricos em sub-intervalos
associados a uma categoria.

Ex: índice de massa corporal IMC (peso/altura^2): menor que 18,5:
magreza; entre 18,5 e 24,9: normal; entre 25,0 e 29,9: sobrepeso; entre
30,0 e 39,9: obesidade; maior que 40,0: obesidade grave

Há uma perda de informação ao realizar a discretização de uma variável
contínua, que pode se justificar por uma simplificação do problema a
ser modelado

Discretização
Prof. Erick Muzart

Discretização



 Os modelos preditivos esperam que todas as variáveis independentes
estejam presentes para todas as observações. O que fazer quando
alguns dados estão faltando?

 Opção 1: Descartar as (poucas) linhas em que houver dados faltantes

 Opção 2: Descartar toda uma coluna que tenha muitos dados faltantes

 Opção 3: Atribuir um valor para o dado faltante! (imputação)

* Valores “razoáveis”: média, mediana, moda;

* Treinar um modelo preditivo para estimar valores prováveis do dado
faltante!

Dados Ausentes
Prof. Erick Muzart

Dados Ausentes



 Outliers: valores atípicos ou discrepantes; improváveis se os valores
seguirem uma distribuição normal

 Tais valores atípicos podem distorcer estatísticas e piorar o
desempenho de modelos preditivos. Ex: como um bilionário afeta a
renda média de um grupo! Ou como um único valor atípico pode afetar
uma regressão linear, piorando seu desempenho para valores típicos.

 Soluções? Identificar e remover outliers para evitar distorções de
modelagem

Outliers
Prof. Erick Muzart

Outliers



 Critérios para caracterização de outliers:

- critério por distribuição Gaussiana (normal): acima/abaixo de 3 desvios
padrão da média (frequência esperada menor de 0,3%)

- IQR boxplot: outliers < Q1 – 1,5*IQR ou > Q3 + 1,5*IQR

- Métodos não supervisionados de agrupamento por densidade

Outliers
Prof. Erick Muzart

Outliers

https://help.ezbiocloud.net/box-plot/

https://help.ezbiocloud.net/box-plot/


OBRIGADO, 
BOA SORTE NO DOMINGO!

Prof. Erick Muzart



DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

https://www.instagram.com/p/B74PyOzj5V3/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/prazer-um-eterno-

estudante/

Prof. Raphael 
Lacerda



DICAS E AGENDA!

@canetas.pretas

@canetaspretas
@lacerdaphjobs





AGORA EM ÁUDIO TBM!



SEU LUGAR É AQUI!!!

@canetas.pretas



CONCURSEIRO
X

APROVADO



Prof. Raphael Lacerda

TJ-RN/2020
A especificação BPMN permite descrever modelos de processos de
negócio, utilizando uma notação simples e de fácil compreensão pelos
leitores. Para construir os modelos, é necessário conhecer os
elementos gráficos que representam os conceitos do BPMN. Os
elementos Intermediate Event, Sub-Process e Mensagem Flow são
representados, respectivamente, pelas figuras:



Prof. Raphael Lacerda

TJ-RN/2020



Prof. Raphael Lacerda

O que fazer?

http://blog.iprocess.com.br/2013/01/bpmn-modelando-processos-de-negocio-com-elementos-avancados-parte-i/

http://blog.iprocess.com.br/2013/01/bpmn-modelando-processos-de-negocio-com-elementos-avancados-parte-i/


Prof. Raphael Lacerda

DECORAR!

http://www.bpmb.de/index.php/BPMNPoster

http://www.bpmb.de/index.php/BPMNPoster


Prof. Raphael Lacerda

mas da 
pra começar
pelo básico!

FLUXO ⇒

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/2502/bpm-abordagem-conceitual.aspx

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/2502/bpm-abordagem-conceitual.aspx


Prof. Raphael Lacerda

mas da 
pra começar
pelo básico!

CONEXÃO ⇒

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/2502/bpm-abordagem-conceitual.aspx

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/2502/bpm-abordagem-conceitual.aspx


Prof. Raphael Lacerda

mas da 
pra começar
pelo básico!

SWINLANES ⇒

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/2502/bpm-abordagem-conceitual.aspx

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/2502/bpm-abordagem-conceitual.aspx


Prof. Raphael Lacerda

mas da 
pra começar
pelo básico!

ARTEFATOS ⇒

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/2502/bpm-abordagem-conceitual.aspx

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/2502/bpm-abordagem-conceitual.aspx


VAMOS
VER

SE

VC ENTENDEU!
Prof. Raphael Lacerda



Relacione os principais elementos descritivos dentro do BPMN, da
coluna da esquerda, com o seu respectivo símbolo básico da coluna
da direita:

(1) eventos (A) retângulo

(2) gateways (B) losango

(3) atividades (C) círculo

Prof. Raphael Lacerda

TRE-PA/2020



Quanto a notação BPMN analise as afirmativas abaixo:

I. os objetos de fluxo são divididos em três tipos: Atividades, Eventos
e Gateways.

II. uma seta com linha contínua representa um gateway.

III. os eventos são representados por meio de círculos.

Prof. Raphael Lacerda

TRE-PA/2020



O Business Process Model and Notation − BPMN define diversos
elementos gráficos utilizados na modelagem de processos de
negócio. No BPMN o elemento gráfico

A seta com linha contínua representa uma mensagem

B losango representa um gateway

C retângulo representa um evento

D envelope representa um “pool” (raia).

E círculo representa uma atividade

Prof. Raphael Lacerda

Pref. PI/2019



Prof. Raphael Lacerda

INDURB/2020
Na representação de processos de negócio por meio de diagramas
BPMN, uma raia simboliza os papéis, as áreas ou as
responsabilidades no processo.



Prof. Raphael Lacerda

O que é BPMN?
2013

O BPMN (Bussiness Process Management Notation) registra um
conjunto de notações utilizadas para o mapeamento de processos.

2013

O BPMN é uma metodologia que permite a construção de modelos
lógicos para a automação de processos.



Prof. Raphael Lacerda

SEFAZ-AL/2020
O objetivo da modelagem de processos, conjunto de atividades
envolvidas na criação de representações de processos de negócio
propostos, é criar uma representação do processo de maneira
completa e precisa sobre seu funcionamento.



Prof. Raphael Lacerda

TRE-PA/2020
Quanto ao BPM CBOK (versão 3) e com base nas imagens abaixo,
assinale a alternativa que especifica qual a imagem representa um
MODELO, um DIAGRAMA e um MAPA conforme a sequência abaixo
(de cima para baixo):



Prof. Raphael Lacerda

TRE-PA/2020
Assinale a alternativa correta

A MAPA - DIAGRAMA - MODELO

B MODELO - DIAGRAMA - MAPA

C DIAGRAMA - MAPA - MODELO

D MAPA - MODELO - DIAGRAMA



TCE-RJ/2021

A cadeia de valor do serviço, um dos componentes principais da
ITIL, pode ser adaptada para gerenciar serviços em organizações
onde a tecnologia da informação (TI) é centralizada ou que
implementem a abordagem DevOps.



TCE-RJ/2021



TCE-RJ/2021

https://www.itsmnapratica.com.br/tu
do-sobre-itil/



TCE-RJ/2021



2021

Com a implantação do Kubernetes, é obtido um cluster com pelo
menos um nó de trabalho (worker node); os nós de trabalho, por
sua vez, hospedam vários componentes da carga de trabalho do
aplicativo.



2021



2021

Julgue o item a seguir, referentes ao conjunto de práticas de
desenvolvimento de software, operação e de apoio envolvidas
(DevOps). Para tornar a integração contínua mais efetiva no
DevOps, é recomendável centralizar todos os commits em uma
máquina de integração.



2021

As alterações efetuadas em arquivos e diretórios copiados de uma
camada base para dentro de um container docker, por padrão, são
vistas pelos múltiplos containers do mesmo sistema de arquivos.



2021

Na gestão da configuração em que se observa os valores do
DevOps, é importante implantar imediatamente as versões
desenvolvidas no ambiente de produção, cabendo, nesse
contexto, à equipe de desenvolvimento a criação de scripts
automatizados para a garantia da integração contínua.



2021

Computação em nuvem, privacidade e DevOps são exemplos de
área de foco no COBIT e todas elas podem ser abordadas por um
conjunto de objetivos de governança.



2020

As aplicações conteinerizadas gerenciadas por plataformas
nativas de nuvem não exercem controle sobre seus ciclos de vida.



2020

Um contêiner é definido como um sistema operacional completo,
incluindo-se o kernel e um conjunto de aplicações.



Container vs Virtual Machine

https://www.weave.works/blog/a-practical-guide-to-choosing-between-docker-containers-and-vms



2020

Uma imagem de contêiner tem como característica a
imutabilidade, ou seja, ela não muda após a sua construção; no
entanto, ela pode ser configurada.

https://docs.docker.com/engine/refe
rence/commandline/commit/



2020

DevOps é uma tecnologia que pode ser empregada somente em
softwares da categoria open source.



2020

No COBIT 2019, o domínio construir, adquirir e implementar
dispõe de um processo específico para gerenciar e implantar
iniciativas ágeis no desenvolvimento e no gerenciamento de
soluções associadas ao Scrum e à DevOps.



2020

No COBIT 2019, o domínio construir, adquirir e implementar 
dispõe de um processo específico para gerenciar e implantar 
iniciativas ágeis no desenvolvimento e no gerenciamento de 
soluções associadas ao Scrum e à DevOps.



2020

Em DevOps, ao submeter o código ao sistema de controle de
versão, o desenvolvedor utiliza, entre outros, o teste de carga
(estresse), que, basicamente, mede e avalia o tempo de resposta,
o número de transações e outros requisitos sensíveis ao tempo.



2020

As organizações DevOps não possuem controles eficientes como,
por exemplo, a separação de tarefas e revisões de segurança
manuais ao final do projeto; por isso, o DevOps é incompatível
com segurança da informação e conformidade.



2020

DevOps permite que os desenvolvedores aumentem a sua
produtividade.



2020

A técnica de integração contínua, de uso fundamental para
DevOps, estabelece que o código seja compilado para cada
mudança e que sejam executados testes automatizados
minimamente confiáveis.



FCC/2018

No âmbito da infraestrutura, uma das vantagens DevOps é

A realizar deploy sob controle manual de especialistas.

B estabelecer uma divisão bem delimitada entre infraestrutura e
desenvolvimento.

C possuir um ambiente aberto (não padrão) sem muitos controles.

D ter a infraestrutura como código.

E fazer com que cada etapa do processo seja aprovada formalmente
pelos gerentes.



Cesgrario/2021

No âmbito de DevOps, o termo “shift left testing” significa que os testes
devem

A ser feitos junto com a entrada em operação do produto.

B ser feitos apenas no ambiente de desenvolvimento.

C ser feitos apenas por meio de ferramentas de automação de testes.

D ser feitos desde as fases iniciais do ciclo de vida do produto.

E dirigir o desenvolvimento do produto.



Modelo Tradicional

https://medium.com/revista-
tspi/descubra-o-que-%C3%A9-
shift-left-testing-b67116b79a0c



Shift Left Testing

https://medium.com/@qavengers/s
hift-left-testing-62e03d809cc3



Shift Left Testing

https://medium.com/@qavengers/s
hift-left-testing-62e03d809cc3



Quanto à gestão ágil de projetos com Scrum e às noções gerais de
DevOps, julgue os itens subsecutivos.

Integração contínua, entrega contínua, teste contínuo, monitoramento
contínuo e feedback são algumas práticas d

Integração Contínua
Prof. Raphael Lacerda

STF/2013



Prof. Raphael Lacerda

Analise o código Python a seguir. x = [1,2,3,4,5]

print (x[-1]) Assinale a opção que indica a saída produzida pela execução
desse código.

A [1,2,3,4,5]

B 1

C [5,1]

D 5

E [5,4,3,2,1]

FGV/Imbel/2021



Prof. Raphael Lacerda

Analise o código Python a seguir. x = [1,2,3,4,5] print (x[::-1]) Assinale a
opção que indica a saída produzida pela execução desse código.

A [1,2,3,4,5]

B 1

C [5,1]

D 5

E [5,4,3,2,1]

FGV/Imbel/2021



Na linguagem de programação Python, existem 3 estruturas para
armazenar dados indexados. A estrutura cujos valores são imutáveis
depois de sua criação é conhecida como

A lista.
B operador.
C tupla.
D classe.
E dicionário.

Prof. Raphael Lacerda

SEED-PR/2021



x=7*3**2%4
print (x)

Assinale a opção que corresponde à saída que o compilador
Python apresentará para os comandos em questão.
A 1
B 3
C 7
D 15
E 15.75

Prof. Raphael Lacerda

SEED-PR/2021



Na linguagem Python, as listas são coleções de qualquer tipo
de objetos, com exceção das próprias listas, e seus elementos
são alteráveis.

Prof. Raphael Lacerda

CODEVASF/2021



Considere os seguintes operadores:
Exponenciação Comparação de Igualdade Módulo (Resto da
Divisão)
Assinale a lista dos símbolos que, respectivamente,
representam esses operadores no Python:
a) ^ == mod
b) ** == %
c) ** = %
d) ** = mod
e) ^ = mod

Prof. Raphael Lacerda

MPE/AL/2021



Uma cientista de dados necessita gerar um número randômico
entre 1 e 15 na linguagem Python. Assinale a alternativa que
apresenta o código correto que essa cientista de dados deve
escrever.
A
init{
from random import randint print (randint(1, 15))}

Prof. Raphael Lacerda
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B
from random import randint
print (randint(1, 15))

C
import random;
print (randint(1, 15));

Prof. Raphael Lacerda
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D
import random print (random(1, 15))
E
from random import randnum print (randnum(1, 15))

Prof. Raphael Lacerda
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Assinale a alternativa que apresenta o código Python que
implementa corretamente uma função para o cálculo da área
de um retângulo, bem como o código que imprime o seu
resultado.
A
def area_retangulo(comp, larg){
return comp * larg}
print(' A área é ' +
area_retangulo (2,4))

Prof. Raphael Lacerda
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B
func area_retangulo(comp, larg): return comp * larg print(' A
área é ' ||
area_retangulo (2,4))
C
def area_retangulo(comp, larg)(

return comp * larg);
print(' A área é {}' .format (area_retangulo (2,4)))

Prof. Raphael Lacerda
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D
func area_retangulo(comp, larg): return comp * larg; println(' A
área é ' +
area_retangulo (2,4))
E
def area_retangulo(comp, larg):
return comp * larg
print(' A área é {}' .format
(area_retangulo (2,4)))

Prof. Raphael Lacerda
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Um desenvolvedor implementou um programa para exibir a
média de um dado retirado de uma grande base de dados.
Para isso, foi utilizada a linguagem Python. O trecho do código
que mostra o resultado é apresentado a seguir. Assinale a
alternativa correta acerca desse trecho de código sabendo que
a média do usuário foi 75.

print('Sua média foi {}.'.format(med))

Prof. Raphael Lacerda
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A
O programa imprime: Sua média foi 75.
B
O programa imprime: Sua média foi {}.
C
O programa imprime: Sua média foi Null.
D
O programa apresenta um erro na impressão porque tenta converter
tipo numérico em caractere.
E
O programa apresenta um erro na impressão, pois não apresenta o
formato do valor.

Prof. Raphael Lacerda
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Analise o seguinte código Python, escrito por um cientista de dados, e
assinale a alternativa correta.
In [01]: num = 88 In [02]: print ('par' if num%2 == 0 else 'ímpar')

A O resultado da execução de código é a informação ‘ímpar’ na tela.
B O código apresenta como resultado “1” na linha [02], pois num%2
== 0 é uma atribuição e não uma comparação.
C O código executado apresenta na tela o resultado ‘0’.
D O resultado da execução de código é a informação ‘par’ na tela.
E O código gera um erro, pois na linha [02] o comando if...else não
está correto.

Prof. Raphael Lacerda
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Analise o seguinte código Python, escrito por um cientista de dados, e
assinale a alternativa correta.
In [01]: nome = input("Qual o seu nome? ") In[02]: print(nome)

A O código não irá funcionar pois está faltando ‘;’ ao final de cada linha.
B O uso da função input está incorreto, pois ela tem que ser chamada em
uma nova linha.
C O resultado do comando print é apresentar na tela o nome informado
pelo usuário.
D Falta a estrutura correta de criação de uma classe para a execução do
comando.
E Falta definir o tipo da variável nome, por isso o programa não irá
executar.

Prof. Raphael Lacerda
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Um analista do MJSP armazenou nomes e ID no seguinte programa
Python:
01 dados = {

02 'Machado de Assis': 7575,

03 'Santos Dumont': 7475,

04 'Rui Barbosa': 1675,

05 };

Prof. Raphael Lacerda
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Agora, o analista necessita apresentar em tela o ID 7475 referente ao
nome informado. Assinale a alternativa que apresenta o código
correto para imprimir esse ID na tela para o usuário.

A print(7475);
B print(dados[nome], ID==7475);
C print(ID, ‘Santos Dumont’);
D print(dados == ‘Santos Dumont);
E print(dados['Santos Dumont']);

Prof. Raphael Lacerda
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Um analista do MJSP implementou o seguinte programa em Python:

01 a = [1, 2, 3];
02 b = list(a);
03 print(a);
04 print(b);
05 print(a==b);
06 print(a is b);

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado do
programa quando executado.

Prof. Raphael Lacerda
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Microservices

Prof. Raphael Lacerda

Microservice architectures will use 
libraries, but their primary way of 
componentizing their own software 
is by breaking down into services. 



Tradicional X 
Microservices
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Monolith First

Prof. Raphael Lacerda

"...you shouldn't start a new project 
with microservices, even if you're 
sure your application will be big 
enough to make it worthwhile..."



Formas de comunicação
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Base de código
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ME/2020
Na situação em que vários aplicativos desenvolvidos e baseados em
microsserviços com abordagem de containers devem ser
disponibilizados aos usuários de uma organização, é correto instalar e
configurar a OpenShift Container Platform, que é a solução de
gerenciamento de containers da RedHat, pois não há solução da
Microsoft que oferte serviços de Kubernetes para disponibilização
desses aplicativos.



SLU-DF/2019
Uma das vantagens da utilização de uma arquitetura de
microsserviços é a possibilidade de isolamento de eventuais falhas no
software.



ABIN/2018
Em uma arquitetura de microsserviço, caso sejam criados vários
sistemas, a falha de algum deles não afetará os demais sistemas.



STJ/2018
Uma arquitetura de microsserviços consiste em uma coleção de
pequenos serviços autônomos, cada qual independente e com a
atribuição de implementar uma única funcionalidade.



MPE-PI/2018
Um princípio básico dos microsserviços é que cada serviço gerencia
seus próprios dados, sendo responsável pelo armazenamento
particular desses dados e também pela execução em seus próprios
processos.



MPE-PI/2018
Para implementar um web service de baixo overhead que tenha
recursos identificáveis e localizáveis por meio de uma URI (Uniform
Resource Identifier) mediante o protocolo HTTP, pode-se utilizar o
REST (Representational State Transfer).



EMAP/2018
Os microsserviços são serviços autônomos, independentes e
implantáveis independentemente.



A arquitetura de microsserviços, abordagem em que o aplicativo é
desenvolvido em uma única unidade contendo pequenos serviços,
dependentes entre si, que se comunicam com um ente central
denominado biblioteca de componentes, propicia o gerenciamento
centralizado desses serviços para automatizar a segurança.

STJ/2015
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BANCO DE DADOS

Profa. Emannuelle Gouve
@Emannuellegouveia



1 Bancos de dados relacionais. 1.1 Sistemas gerenciadores de banco de dados: MS
SQL Server e PostgreSQL. 1.1.1 Conceitos básicos. 1.1.2 Noções de Administração.
1.1.3 SQL (Procedural Language/Structured Query Language).
2 Banco de dados NoSQL (Key/Value, Orientados a Documentos e Grafos).
3 Técnicas para detecção de problemas e otimização de desempenho do SGBD e de
consultas SQL.
4 Arquitetura e aplicações de data warehousing, ETL e Olap. 4.1 Técnicas de
modelagem e otimização de bases de dados multidimensionais.
5 Business Intelligence - processo de coleta, organização, análise e
compartilhamento de informações. 5.1 Dashboards: painéis e visualização de
dados.
6 Governança de dados. 6.1 Conceito e noção básica. 6.2 Arquitetura de Dados. 6.3

Qualidade de Dados. 6.4 Metadados.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



1. Considere um banco de dados que contém uma tabela com os atributos CPF,
Nome, RG e Endereço, com milhões de registros.
Sabe-se que cada pessoa tem seus próprios CPF e RG e um único nome, embora
possa haver homônimos.

Sendo assim, a dependência funcional que NÃO existe entre os atributos dessa
tabela é:
A) CPF Imagem associada para resolução da questão Nome
B) CPF Imagem associada para resolução da questão RG
C) Endereço Imagem associada para resolução da questão CPF
D) RG Imagem associada para resolução da questão Endereço
E) RG Imagem associada para resolução da questão Nome

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



2. Na criação de esquemas de bancos de dados relacionais a partir de
modelos/diagramas de entidades e relacionamentos, a implementação física de
relacionamentos M:N é usualmente feita por meio de:
A) chaves primárias.
B) índices não únicos.
C) restrições de validação.
D) tabelas.
E) triggers.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
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3. Considere um diagrama IDEF1X contendo um relacionamento identificador, 1:N,
onde do lado 1 está a entidade Empresa e, do lado N, a entidade Filial.

Num banco de dados que implemente esse relacionamento, a restrição de
integridade referencial entre as tabelas Empresa e Filial, que correspondem
respectivamente às entidades citadas, NÃO é possível que a chave estrangeira na
tabela Filial:

A) faça parte de um índice;
B) tenha um valor default declarado;
C) admita valores nulos;
D) seja alvo de uma operação update do SQL;
E) possa ser simultaneamente definida como chave estrangeira para outro
relacionamento da entidade Filial.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



4. Atenção: a tabela relacional arvore, cuja instância é exibida a seguir, será
referenciada na seguinte.

Analise o comando a seguir utilizando a tabela arvore, definida anteriormente.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



Assinale o número de registros que é removido na execução desse comando.
A) Zero.
B) Um.
C) Dois.
D) Três.
E) Quatro.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
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5. Considere um banco de dados relacional que possua as tabelas a seguir, e que em
cada tabela os atributos sublinhados formem a chave primária:
PRODUTO (idP, descricaoP)
LOJA (idL, nomeL, endereçoL)
OFERTA (idP, idL, preçoO)

Nesse banco de dados a tabela Oferta contém informações sobre as lojas onde cada
produto é vendido e o respectivo preço, e todas as tabelas possuem pelo menos um
registro. Sendo assim, o comando SQL

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



select p.descricaoP
from produto p
where not exists

(select *
from loja l
where not exists

(select *
from oferta o
where o.idP=p.idP and

o.idL=l.idL))

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



produz a lista de produtos que:
A) nenhuma das lojas vende;
B) todas as lojas vendem;
C) são vendidos apenas em lojas que não vendem outros produtos;
D) são vendidos por somente uma loja que vende outros produtos;
E) não são vendidos por somente uma loja.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



6. Um depósito de dados é utilizado para armazenar, de forma consolidada,
informações relativas às atividades de uma organização em bancos de dados.
Nesse contexto, o datawarehouse possibilita a análise de grandes volumes de
dados, coletados dos sistemas transicionais, permitindo uma melhor análise de
eventos passados, oferecendo suporte às tomadas de decisões presentes e à
decisão de eventos futuros.

Com relação ao datawarehouse, analise as afirmativas a seguir.

I. Caracteriza-se pela volatilidade dos dados, facilitando a realização de frequentes
atualizações dos mesmos.

II. Aplicações OLAP destinam-se à análise e à manipulação de dados do
datawarehouse sob múltiplas perspectivas.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



III. ETL são ferramentas que realizam a extração de dados de diversos
sistemas, a transformação desses dados conforme regras de negócios e a carga
dos mesmos em um datawarehouse.

Assinale:
A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente a afirmativa III estiver correta.
D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
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7. Com relação ao tema “Técnicas de modelagem e otimização de bases de dados
multidimensionais”, analise as afirmativas a seguir.
I. No esquema stardate, a tabela de fatos está vinculada a várias tabelas do tipo
dimensões simples, slowly changing e role playing.

II. A tecnologia HOLAP permite que os dados de um datawarehouse sejam divididos
entre o armazenamento relacional (tabelas de fatos e dimensões) e
multidimensional (cubos de dados resumidos).

III. Uma dimensão degenerada é uma tabela que contém os metadados resultantes
do processo de ETL utilizada na extração de dados do ambiente operacional.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



Assinale:
A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente a afirmativa III estiver correta.
D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



8. Atualmente, Business Intelligence tem crescido em importância, particularmente
porque insere em seu cenário os conceitos de DataWarehouse. Neste contexto,
quando se fala de aplicações para negócio, lida-se com dois tipos distintos:
aplicações que sustentam o negócio e aplicações que analisam o negócio.
As aplicações de apoio à tomada de decisão que analisam o negócio utilizam como

fonte de dados os mesmos sistemas de controle, mas têm como preocupação
principal a identificação de tendências.
Essas aplicações são conhecidas por:
A) FLAP (Free Analytical Processing).
B) FLTP (Free Transaction Processing).
C) OLAP (On-Line Analytical Processing).
D) OLTP (Offline Transaction Processing).
E) RLAP (Relational Analytical Processing).

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
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9. Daniel está desenvolvendo um Data Warehouse para analisar os dados do Censo
Escolar. A fonte de dados está em um arquivo CSV e descrita em um documento,
conforme parcialmente ilustrado nas figuras a seguir.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
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Para carregar esses dados no Data Warehouse com a descrição dos turnos no lugar
de seu código, Daniel deve desenvolver um programa para ler os dados do arquivo,
realizar transformações e carregar o resultado no banco de dados.

A ferramenta a ser utilizada por Daniel é:
A) ETL;
B) OLAP;
C) Data Mining;
D) ODBC;
E) XSLT.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



10. Os termos Business Intelligence (BI) e Big Data confundem-se em certos aspectos.
Uma conhecida abordagem para identificação dos pontos críticos de cada paradigma
é conhecida como 3V, e destaca:
A) variedade, visualização, volume;
B) velocidade, virtualização, volume;
C) variedade, velocidade, volume;
D) virtualização, visualização, volume;
E) variedade, visualização, virtualização.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
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11. O grande desafio do profissional de TI que gerencia qualquer processo é a análise
dos fatos relacionados à função que exerce em uma organização. Essa análise deve
ser feita com as ferramentas e os dados disponíveis, permitindo aos executivos e
gerentes detectar as tendências e tomar as decisões com eficiência e eficácia. Devido
a essa necessidade, surgiu o conceito de Business Intelligence - "BI".

Assinale a alternativa que indique duas características dos atuais sistemas de
Business Intelligence.
A) procurar relações de causa e efeito / extrair e integrar dados de múltiplas fontes.
B) evitar a utilização de ferramentas automatizadas / desprezar dados
contextualizados.

Informática
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C) extrair e integrar dados de múltiplas fontes / evitar a utilização de ferramentas
automatizadas.
D) desprezar dados contextualizados / trabalhar exclusivamente com fatos reais e
não hipotéticos.
E) trabalhar exclusivamente com fatos reais e não hipotéticos / procurar relações de
causa e efeito.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



12. Analise a citação abaixo.

"Um conjunto integrado de dados extraídos de bancos de dados operacionais,
históricos, externos e selecionados, editados e padronizados para recuperação e
análise, para fornecer inteligência empresarial na tomada de decisões gerenciais."

A citação integra os conceitos do Business Intelligence, sendo conhecida por:
A) Data Smart.
B) Data Mining.
C) Data Business.
D) Data Enterprise.
E) Data Warehouse.

Informática
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13. Business Intelligence (BI) refere-se ao processo para tomada de decisões em uma
empresa, sendo de elevada importância a existência de um repositório próprio para
os dados consolidados e já transformados em "informação real", que pode ser um
Data Warehouse ou um Data Mart. Nesse contexto, duas aplicações são
identificadas: a primeira, que sustenta o negócio por meio de ferramentas OLTP (On
Line Transaction Processing), e a segunda, que analisa o negócio por meio de
ferramentas OLAP (On Line Analytical Processing). Essas aplicações têm, como
objetivos principais, respectivamente:

A) levantamento e armazenamento de dados/ implementação de testes.
B) controle e registro de transações/identificação de tendências.
C) projeto e análise de sistemas/transformação de processos.
D) pesquisa e teste de software/especificação de requisitos.
E) busca e coleta de informações/substituição de rotinas.

Informática
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14. Uma das funções da Governança de Dados é denominada Gerência de Dados
Mestres e de Referência. Nesse contexto, dados mestre e de referência de uma
empresa são:
A) os glossários contendo os termos de negócio;
B) os esquemas dos bancos de dados e outros repositórios não estruturados;
C) os códigos e cadastros críticos de negócio;
D) os metadados dos sistemas corporativos;
E) as dimensões dos sistemas de BI corporativo.

Informática
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15. A arquitetura de um SGBD ou a arquitetura de um sistema de banco de dados,
também denominada de arquitetura ANSI/SPARC em três níveis, determina que um
SGBD descreva como os dados devem ser armazenados e acessados e conter estes
mesmos dados de fato armazenados.
As terminologias desta arquitetura que contêm essas descrições e os dados de fato
armazenados, são respectivamente:
A) esquema físico e nível físico.
B) nível físico e esquema físico.
C) nível físico e esquema conceitual.
D) nível conceitual e esquema físico.
E) nível conceitual e esquema conceitual.

Informática
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16. Para os diversos tipos de aplicativos com bancos de dados, a arquitetura
cliente/servidor oferece as vantagens relacionadas a seguir, à exceção de uma.
Assinale-a.
A) Tráfego de rede reduzido, devido à transmissão de dados mais eficiente. Apenas
os dados que o aplicativo precisa são transferidos.
B) Melhor flexibilidade, devido aos servidores de banco de dados em vez de bancos
de dados de compartilhamento de arquivos.
C) Se mais usuários são acrescentados ao sistema, é mais simples escalar as
capacidades do sistema para atingir os requerimentos adicionais.
D) Operações mais confiáveis e robustas, porque várias cópias de um banco de dados
interagem com os dados.
E) Capacidade de "missão crítica", como logs de transações, capacidades de backup
sofisticadas, vetores redundantes de disco e ferramentas de recuperação de falhas.

Informática
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17. Considerando que os metadados podem ser divididos em categorias conceituais,
aqueles que descrevem um recurso com o propósito de descoberta e identificação
são designados como metadados:
A) administrativos;
B) complexos;
C) descritivos;
D) estruturais;
E) técnicos.

Informática
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18. Leia o fragmento a seguir.
“No ambiente digital, os ________ influenciam tanto no acesso quanto na
recuperação da informação e são utilizados como elementos de ________ para
facilitar o acesso aos dados descritivos e a localização de recursos na Web, e para
que tenham aceitação internacional e auxiliem na ________ eles devem possuir uma
________”.

Assinale a alternativa cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento
acima.
A) metadados – busca – interoperabilidade – padronização.
B) atributos –links – descrição –interconectividade.
C) links – padronização – busca – interoperabilidade.
D) atributos – catalogação – descrição - padronização
E) metadados – descrição – busca – interoperabilidade.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
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❏ Contratações de TI
❏ ITIL 4

Assuntos abordados



Contratações de 
TI



Contratos de - IN 01/2019



❏ Lei 8.666/93 (Licitações)
❏ Lei 10.520/PR (Pregão)
❏ IN 01/2019 SGD/ME (Contratações de TI)
❏ IN 01/2019 SEGES/ME (PAC)
❏ IN 73 SEGES/ME (Pesquisa de preços)
❏ Orientações, guias e boas práticas da SGD/ME
❏ (outras...)

Principais Referências



❏ A Administração Pública deve focar, primariamente, em atividades de
planejamento, coordenação, supervisão e controle
• Sempre que possível, deve desobrigar-se de atividades executivas, operacionais e

acessórias
• Evita o crescimento desenfreado da máquina administrativa

• Possibilita a adoção das melhores práticas de mercado, com ganho de flexibilidade e
agilidade

Por que contratar e 
terceirizar? 



❏ O decreto 9.507/2018 ampliou as possibilidades de terceirização, mas nem tudo
pode ser terceirizado, como:
• Serviços que envolvam tomada de decisão ou cargos estratégicos

• Posições referentes a poder de polícia ou segurança nacional

• Posições institucionais nas áreas de planejamento, controle, supervisão e coordenação

• Ou atividades que sejam inerentes às categorias inseridas no plano de cargos do órgão ou empresa
pública

Tudo pode ser terceirizado?



❏ Constituição Federal, art. 37, inciso XXI:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes [...]

Para contratar, licitar é a 
regra!



❏ Estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos para
toda a Administração Pública (inclusive Estados e Municípios)
• Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios de legalidade, da
impessoalidade, da moralidade [...]

Lei 8.666/93



❏ Publicidade dos Atos

❏ Igualdade entre licitantes

❏ Sigilo das Propostas

❏ Vinculação ao Instrumento Convocatório

❏ Julgamento Objetivo

❏ Adjudicação Obrigatória

❏ Competitividade

❏ Economicidade, etc...

Lei 8.666/93 – Princípios



❏ Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de
pregão
• Disputa realizada em sessão pública (geralmente por meio eletrônico – www.comprasnet.gov.br)

• Admite apenas “menor preço”

• Bens e serviços comuns, que possam ser definidos objetivamente (parâmetros de mercado)

• Obs: a maioria dos bens e serviços de TI são comuns, pois os padrões utilizados na sua descrição
são usualmente adotados pelos agentes do respectivo mercado para comercializá-los

Lei 10.520/2002 (Pregão)



(FGV - 2010 - FIOCRUZ - Tecnologista em Saúde - Segurança da

Informação) Com relação à legislação em vigor para contratação de serviços e produtos de TI pela
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, analise as afirmativas a seguir.

I. Não poderá ser objeto de contratação, todo o conjunto dos serviços de TI de um órgão ou uma entidade em um
único contrato.

II. Não poderão ser objeto de contratação, mais de uma solução de TI em um único contrato.

III. Não poderá ser objeto de contratação, gestão de processos de TI, incluindo gestão de segurança da
informação.

IV. Não poderão ser objeto de contratação, soluções de TI disponíveis no mercado há menos de dois anos.

Exercícios



Assinale:

A) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

B) se todas as afirmativas estiverem corretas.

C) se somente as afirmativas I, II e IV estiverem corretas.

D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

Exercícios



❏ Norma que versa sobre o “processo de contratação de soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal”

❏ Consolida um conjunto de boas práticas para contratação de Soluções de TI pela APF

❏ Dá ênfase ao planejamento estratégico e alinhamento da TI com o negócio como ferramentas
de governança

Instrução Normativa SGD/ME Nº 
1/2019



(FGV - 2010 - FIOCRUZ - Tecnologista em Saúde - Segurança da Informação) Com relação à estratégia geral de Tecnologia da Informação
(TI) do Governo Federal, é correto afirmar que a Instrução Normativa número 04, de 19/05/2008:

A) proíbe a aquisição de softwares proprietários por instituições públicas federais.

B) define como softwares livres somente aqueles lançados sob a Licença Pública Geral GNU (GPL).

C) estabelece a preferência por soluções de software livre ou software público, contanto que atendam aos requisitos estabelecidos pelo
requisitante do serviço.

D) orienta os órgãos públicos a considerar somente o custo monetário das soluções de Tecnologia da Informação no momento de sua escolha.

E) deve ser aplicada a todas as empresas sediadas no Brasil, sejam elas públicas ou privadas.

Exercícios



❏ Área Requisitante
• Unidade do órgão ou entidade que demande a contratação de uma solução de TIC;

❏ Área de TIC
• Unidade setorial, seccional ou correlata do SISP, responsável por gerir a Tecnologia da Informação e Comunicação

e pelo planejamento, coordenação e acompanhamento das ações relacionadas às soluções de TIC do órgão ou
entidade

❏ Área Administrativa
• Competências administrativas relacionadas ao processo de contratação

Unidades Organizacionais



❏ Equipe de Planejamento da Contratação
• Integrantes: Requisitante, Técnico e Administrativo

❏ Equipe de Fiscalização do Contrato
• Fiscais: Requisitante, Técnico e Administrativo

• Gestor do Contrato – atribuições gerenciais, preferencialmente da área requisitante, responsável por coordenar e
comandar a gestão

❏ Preposto
• Representante da contratada, responsável por acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor

principal junto à contratante

Atores



❏ Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC
• Instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TIC,

com o objetivo de atender às necessidades finalísticas e de informação de um órgão ou
entidade para um determinado período

❏ Documento de Oficialização da Demanda - DOD
• Contém o detalhamento da necessidade da Área Requisitante da solução a ser atendida

pela contratação

Documentos



❏ Estudo Técnico Preliminar - ETP
• Descreve as análises realizadas em relação às condições da contratação em termos de necessidades,

requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais características

• Também demonstra a viabilidade técnica e econômica da contratação

❏ Termo de Referência ou Projeto Básico - TR/PB
• Elaborado a partir dos estudos técnicos preliminares, deve conter os elementos necessários e

suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto da licitação

Documentos (cont.)



❏ Ordem de Serviço ou Fornecimento de Bens – OS/OSFB
• Utilizado para solicitar à contratada a prestação de serviço ou fornecimento de bens relativos ao objeto do

contrato

❏ Termo de Recebimento Provisório
• Declaração formal de que os serviços foram prestados ou os bens foram entregues, para posterior análise das

conformidades e qualidades

❏ Termo de Recebimento Definitivo
• Declaração formal de que os serviços prestados ou bens fornecidos atendem aos requisitos estabelecidos e aos

critérios de aceitação

Documentos (cont.)
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❏ A IN Nº 31/2021 é uma atualização da IN Nº 1 SGD/ME, de 2019
❏ Principais motivos:

• Melhoria textual, clareza e simplicidade
• Plataforma Gov.br com suas ferramentas e controles
• Entrada em vigor da LGPD – requisitos de segurança e privacidade

IN Nº SGD/ME 31/2021



❏ Definição de requisitos e obrigações de segurança da informação e
privacidade nas contratações
• “7.1. O Termo de Referência ou Projeto Básico para contratação de Soluções

de TIC deve conter, no que couber ao objeto contratado, requisitos e
obrigações de Segurança da Informação e Privacidade […]”

Principais atualizações (IN 
31/2021)



❏ Utilização dos sistemas da SEGES/ME para elaboração de documentos de
planejamento
• “§ 8º Os artefatos de planejamento da contratação, nos termos desta

Instrução Normativa, deverão ser elaborados de forma digital, em sistema
disponibilizado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia."
(NR)

Principais atualizações (IN 
31/2021)



❏ Mais exemplos de Custo Total de Propriedade (TCO)
• “a) cálculo dos custos totais de propriedade (Total Cost Ownership - TCO) por meio da obtenção dos

custos inerentes ao ciclo de vida dos bens e serviços de cada solução, a exemplo dos valores de

aquisição dos ativos, insumos, garantia técnica estendida, manutenção, migração e treinamento; [...]”
❏ Reorganização das atividades de fiscalização contratual

Principais atualizações (IN 
31/2021)



❏ Ampliação de dispositivo que trata de certificação de sala cofre, permitindo-se
certificação por normas internacionais

• “4.3.3. No caso da contratação do serviço de manutenção de sala-cofre, os órgãos e entidades devem abster-se da
exigência de exclusiva certificação pela norma ABNT NBR 15.247, permitindo, para a comprovação da capacidade
técnico-operacional das empresas licitantes, a apresentação de certificados emitidos pelas demais entidades
credenciadas junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) ou de certificados
equivalentes.”

Principais atualizações (IN 
31/2021)



Exercícios
(FGV - 2010 - FIOCRUZ - Tecnologista em Saúde - Segurança da Informação) A Instrução Normativa de 04 de 2008 define
estratégias necessárias ao contratar bens e serviços de TI. Algumas estratégias estão listadas a seguir, à exceção de uma.

Assinale-a.

A) Avaliar os riscos da contratação.

B) Realizar um planejamento completo da contratação.

C) Analisar a viabilidade da contratação.

D) Selecionar a opção de nível de serviço imediatamente superior ao requerido.

E) Definir ao menos uma pessoa responsável por gerir o contrato.



Exercícios
(FGV - 2010 - FIOCRUZ - Tecnologista em Saúde - Segurança da Informação) Com relação à contratação
de bens e serviços de TI por requisitantes que pertençam à administração pública, analise as afirmativas a
seguir.

I. É vedado estabelecer vínculo de subordinação com funcionários dos fornecedores.

II. É vedado prever em edital a remuneração dos funcionários dos fornecedores.

III. É vedado indicar pessoas para compor o quadro funcional dos fornecedores.

IV. É vedado reembolsar despesas com transporte e hospedagem de fornecedores.

Assinale:

A) se todas as afirmativas estiverem corretas.

B) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

C) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas.

D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.



ITIL 4



❏Guia de melhores práticas para gerenciamento de serviços de TI
❏Não é uma metodologia
❏Baseada em:

• Sistema de Valor de Serviço (SVS)
• 4 Dimensões
• 7 Princípios Orientadores
• 34 Práticas de Gerenciamento

ITIL 4 – o que é?



❏“Meio que permite a cocriação de valor ao facilitar a obtenção dos
resultados que os clientes desejam, sem que eles precisem gerenciar
custos e riscos específicos”

Definição: Serviço



❏ Para suportar um abordagem holística, a ITIL define quatro dimensões que são
críticas para o gerenciamento de serviços:
• Organizações e Pessoas (aspecto humano)
• Informação e Tecnologia (aspecto técnico)
• Parceiros e Fornecedores (ecossistema de serviços)
• Fluxos de Valor e Processos (como o trabalho acontece)

Modelo de Quatro Dimensões



Princípio Descrição

Foque em valor
• Tudo que a organização precisa mapear para criar valor para as partes interessadas
• Engloba muitas perspectivas, incluindo a experiência de clientes e usuários

Comece onde você está
• Não comece “do zero” sem antes considerar o que pode ser aproveitado na organização 
• O estado atual deve ser investigado e completamente entendido

Progrida iterativamente com feedback
• Não faça tudo ao mesmo tempo
• Organize o trabalho em seções menores e mais facilmente gerenciáveis
• Utilize feedback em cada etapa do processo

Tabela: Princípios Orientadores



Princípio Descrição

Colabore e promova a visibilidade
• Trabalhar em parceria produz melhores resultados e sucesso de longo prazo
• O trabalho deve ser transparente e as informações devem ser o mais visíveis possível

Pense e trabalhe de forma holística
• Considere o serviço como um todo, e não apenas suas partes isoladas
• Integre tecnologia, informações, pessoas, organizações, parceiros, acordos (tudo deve ser 

coordenado)

Tabela: Princípios Orientadores (cont.)



Princípio Descrição

Mantenha a simplicidade e praticidade
• Se um processo, serviço, ação ou métrica não produzir nenhum valor, elimine-o
• Use o menor número de passos possível para completar uma tarefa

Otimize e automatize 
• Recursos de todos os tipos, principalmente de RH, devem ser usados da melhor forma
• Elimine tudo que for desperdício e use a tecnologia sempre que possível

Tabela: Princípios Orientadores (cont.)



❏ Para o gerenciamento de serviço funcionar corretamente, ele precisa trabalhar
como um “sistema”

❏ O Sistema de Valor de Serviço (SVS) descreve como os componentes e atividades
da organização trabalham juntos como um sistema:
• Entradas: oportunidade e demanda

• Saídas: criação de valor

• Componentes: governança, princípios, práticas, melhoria contínua e cadeia de valor de serviço

SVS – Sistema de Valor de 
Serviço



SVS – Sistema de Valor de Serviço (esquema)
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Exercícios
(FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Superior Especializado - Tecnologia da Informação) Em ITIL, o objetivo do
gerenciamento de incidentes é restaurar a operação normal do serviço o mais rápido possível.

Nesse contexto, uma situação que deveria ser tratada como um incidente é:

A) após cinco tentativas de acesso ao sistema, a senha de um usuário foi bloqueada;

B) um segmento de rede falhou e o usuário não foi previamente notificado de quaisquer interrupções de
serviço;

C) um usuário não consegue acessar um serviço após o horário previamente estabelecido;

D) o tôner de uma impressora de rede acaba e os usuários direcionam seus trabalhos para a impressora
reserva;

E) o serviço de correio eletrônico é interrompido para manutenção preventiva, conforme notificado
previamente aos usuários.



Exercícios
(FGV - 2017 - IBGE - Analista Censitário - Análise de Sistemas - Desenvolvimento de
Aplicações) Com base nos conceitos do ITIL v3 sobre incidentes e problemas, analise as
afirmativas a seguir:

I. Um incidente que impacta negativamente muitos usuários/serviços deve ser tratado como um
problema.

II. Incidentes e problemas devem ser tratados por setores e analistas diferentes, para evitar
conflitos entre os respectivos processos de gerenciamento.

III. Pode ocorrer a abertura de um registro de problema, mesmo não havendo nenhum incidente
registrado previamente.



Exercícios
Está correto somente o que se afirma em:

A) I;

B) II;

C) III;

D) I e II;

E) I e III.



OBRIGADO

Prof. Fernando Pedrosa
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